
PROTOKÓŁ  NR 89/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 23 września 2008r.

Obecni  na  posiedzeniu  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego,  według  listy  obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk.

Przewodniczący  posiedzenia  stwierdził,  na  podstawie  listy  obecności,  wymagane  quorum 

Zarządu Powiatu do podejmowania uchwał. 

TEMATYKA  POSIEDZENIA:

1. Użyczenie  pomieszczeń  w  siedzibie  Domu  Pomocy  Społecznej  „Złota  Jesień”  

w Raciborzu. 

2. Podsumowanie  naboru  do  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski w roku szkolnym 2008/2009. 

3. Karty działań zapobiegawczych. 

4. Przyjęcie  Protokołu  Nr  88/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 16.09.2008r.

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.

6. Sprawy bieżące.

7. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Nawiązując  do  ustaleń  z  poprzedniego  posiedzenia  Starosta  przywitał  Dyrektora  Domu 

Pomocy  Społecznej  „Złota  Jesień”  w  Raciborzu  i  poprosił  o  przedstawienie  tematu 

związanego z użyczeniem pomieszczeń w kierowanej jednostce. 

Dyrektor  DPS  „Złota  Jesień”  w  Raciborzu  Jolanta  Rabczuk  przypomniała,  iż  Decyzją 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z  dnia 25.06.2001r.  ustanowiono na rzecz Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu prawo trwałego zarządu. Jako, że wykonywanie tego 

1



prawa  jest  odpłatne,  ustalono  opłatę  roczną  w  wysokości  9.862,77  zł  za  rok  2001  oraz 

17.910,00  zł  za  każdy  rok  następny.  Uchwałą  Nr  XXXII/277/2001  Rady  Powiatu 

Raciborskiego z dnia 04.09.2001r. wyrażono zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości  

90 % od opłat rocznych z tytułu sprawowania przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” 

w  Raciborzu  prawa  trwałego  zarządu  nieruchomością  stanowiącą  własność  Powiatu 

Raciborskiego.  Po  zastosowaniu  bonifikaty  opłata  roczna  wyniosła  za  2001r.  986,28  zł,  

a  za  lata  następne  1.791,00  zł.  Aktualnie  DPS  wniósł  o  podjęcie  przez  Zarząd  uchwały 

wyrażającej zgodę na zawarcie umów użyczenia pomieszczeń w nieruchomości znajdującej 

się w Raciborzu przy ul. Grzonki 1 z następującymi podmiotami:

1. Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu  –  użyczenie  pomieszczeń 

biurowych, 

2. Firmą handlową „Ga-Mar” – użyczenie pomieszczeń na sklepik z zapleczem na potrzeby 

mieszkańców DPS, 

3. z  lek.  med.  Stanisławem  Gamrotem  –  użyczenie  pomieszczeń  na  gabinet  lekarski  

na potrzeby mieszkańców i osób ze środowiska lokalnego. 

Jak podkreśliła Dyrektor Rabczuk w/w umowy zawierane są corocznie od 2003r., a usługi 

świadczone przez te podmioty służą realizacji  statutowych zadań DPS, które są realizacją 

celów publicznych. Jednocześnie Dyrektor poinformowała, iż od października b.r.  zawarta 

zostanie  umowa  użyczenia  z  NZOZ  „Opieka”  na  okres  1  roku  (użyczenie  na  potrzeby 

mieszkańców DPS – świadczenie usług pielęgniarstwa środowiskowego POZ). 

Zdaniem  Członków  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  Dyrektor  DPS  „Złota  Jesień”  

w  Raciborzu  powinna  przeprowadzić  procedurę  przetargową  mającą  na  celu  wynajęcie 

pomieszczeń  na  rzecz  Firmy handlowej  „Ga-Mar”  oraz  lek.  med.  Stanisława  Gamrota.  

W tych dwóch przypadkach trudno przyjąć argument, że usługi świadczone przez te podmioty 

służą  realizacji  statutowych  zadań  Domu.  Wynajęcie  pomieszczeń  najprawdopodobniej 

spowoduje,  że  DPS  nie  będzie  mógł  korzystać  z  bonifikaty  od  opłaty  rocznej  z  tytułu 

sprawowania prawa trwałego zarządu.  

Mając na uwadze powyższe Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu 

Gospodarki  Nieruchomościami  oraz  Wicestaroście  przeanalizowanie  i  przedstawienie 

wariantów  prawnych  i  finansowych  związanych  z  anulowaniem  zgody  na  udzielenie 

bonifikaty od opłat rocznych z tytułu sprawowania przez DPS „Złota Jesień” w Raciborzu 

prawa  trwałego  nieruchomością  stanowiącą  własność  Powiatu  Raciborskiego  położoną  

w Raciborzu przy ul. Grzonki. Termin – 10.10.2008r. Ponadto zważywszy na fakt, iż umowy 
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użyczenia pomieszczeń dla Firmy handlowej „Ga-Mar” oraz lek. med. Stanisława Gamrota. 

wygasają z upływem bieżącego roku, Dyrektor DPS powinna w jak najbliższym czasie podjąć 

czynności zmierzające do wynajęcia pomieszczeń. 

Ad. 2

Obecna na  posiedzeniu  Kierownik  Referatu  Edukacji,  Kultury i  Sportu  Renata  Dradrach-

Szweda  przedstawiła  prezentację  nt.  podsumowania  naboru  do  szkół  i  placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski w roku szkolnym 

2008/2009. 

W/w podsumowanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  wynikami  naboru  do  szkół  i  placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski w roku szkolnym 

2008/2009.  Polecił  Kierownikowi  Referatu  Edukacji,  Kultury i  Sportu  wyjaśnić  dlaczego 

liczba uczniów w trzech oddziałach w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu 

oraz w jednym oddziale  w Zespole  Szkół  Ogólnokształcących Nr  2 w Raciborzu wynosi 

powyżej  32.  Ponadto polecił  ustalić liczbę uczniów, którzy ukończyli  gimnazja na terenie 

Powiatu Raciborskiego oraz sprawdzić ilu uczniów z terenu Powiatu Raciborskiego uczy się 

w szkołach innych niż prowadzone przez Powiat Raciborski. Termin – 26.09.2008r.

Ad. 3 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji 

zalecenia  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  dot.  pozyskania  środków  

na zwiększenie miejsc w przedszkolach zlokalizowanych na terenie Powiatu Raciborskiego 

dla dzieci kobiet, które powracają na rynek pracy. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Starosta poinformował, iż z zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego informacji o konkursie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki,  Priorytet  IX,  Poddziałanie  9.1.1 „Zmniejszanie  nierówności  w  stopniu 

upowszechnienia  edukacji  przedszkolnej” wynika,  iż  termin  składania  wniosków 

konkursowych  upłynął  26.06.2008r.,  termin  rozstrzygnięcia  konkursu  wyznaczony został  

na 19.09.2008r. oraz że na bieżący rok nie jest przewidziana kolejna edycja konkursu.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  stwierdził,  iż  Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  

w Raciborzu  do  dnia  dzisiejszego  nie  udzielił  odpowiedzi  na  pytanie  Zarządu  dotyczące 

możliwości pozyskania środków na zwiększenie miejsc w przedszkolach zlokalizowanych  

na  terenie  Powiatu  Raciborskiego  dla  dzieci  kobiet,  które  powracają  na  rynek  pracy.  
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W związku z powyższym sprawa ta zostanie poruszona na posiedzeniu w dniu 08.10.2008r. 

w obecności Dyrektora PUP.

Ad. 4

Protokół  Nr  88/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  16.09.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 5

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Ad. 6

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  wyrażenia 

zgody  na  zapłatę  za  roboty  dodatkowe  na  zadaniu:  „Modernizacja  sali  gimnastycznej  

wraz z zapleczem w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu przy ul. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego 3”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zapłatę za roboty dodatkowe na zadaniu: 

„Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

Nr  2  w  Raciborzu  przy  ul.  Kardynała  Wyszyńskiego  3”  na  kwotę  14 300,33  zł  brutto. 

Zaakceptował  propozycję,  aby  w  umowie  z  wykonawcą  nr  SI  2222/08/2008  

z  dnia  20.02.2008r.  zostało  zmniejszone  wynagrodzenie  o  kwotę  14 073,43  zł  brutto. 

Dodatkowe  wynagrodzenie  w  wysokości  226,90  zł  brutto  płatne  z  działu  801,  rozdziału 

80120, § 6050.

Starosta  omówił  kartę  informacyjną Referatu Edukacji,  Kultury i  Sportu dot.  zwiększenia 

budżetu dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  w  dniu  16.09.2008r  wpłynęła  prośba  Dyrektora  Miejskiej  

i  Powiatowej  Biblioteki  Publicznej  w  Raciborzu  o  zwiększenie  dotacji  na  działalność 

„biblioteki  powiatowej”.  Jak  przekazał  Starosta  w  planowanym  budżecie  Powiatu 
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Raciborskiego na rok 2009 przewidziano wzrost  dotacji  dla  MiPBP w Raciborzu o 5 %  

w stosunku do 2008r. Kwota ta wynosić będzie 49.350 zł.

Zarząd Powiatu  Raciborskiego polecił  Kierownikowi  Referatu  Edukacji,  Kultury i  Sportu 

przygotować pismo do Prezydenta Miasta  Racibórz (do wiadomości  Dyrektora Miejskiej  

i  Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu) informujące, iż w planowanym budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2009r. przewidziano wzrost o 5 % w stosunku do 2008r. budżetu 

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu. Kwota ta wynosi 49.350 zł.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  udzielenia 

odpowiedzi na pismo znak RPO-587424-III/08/AN Biura Rzecznika Praw Obywatelskich  

z dnia 19.08.2008r. w sprawie małoletniego Pawła Tomańskiego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Starosta  przypomniał,  iż  dnia  27.08.2008r.  wpłynęło  pismo  znak  RPO-587424-III/08/AN 

Dyrektor  Zespołu  Prawa  Pracy  i  Zabezpieczenia  Społecznego  Biura  Rzecznika  Praw 

Obywatelskich  z  dnia  19.08.2008r.  w  sprawie  działań  Powiatowego  Centrum  Pomocy 

Rodzinie  w Raciborzu mających na  celu umieszczenie  małoletniego Pawła Tomańskiego  

w placówce opiekuńczo - wychowawczej.  Decyzją Nr 35/08 z dnia 05.09.2008r.  powołana 

została  Komisja  do  oceny działań  Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie  w Raciborzu 

mających  na  celu  zapewnienie  opieki  zastępczej  małoletniemu  Pawłowi  Tomańskiemu. 

Komisja zebrała się dnia 18.09.2008r. i zgodnie z ust. 7 wspomnianej decyzji Przewodniczący 

przedstawił Zarządowi protokół z jej prac. 

Komisja stwierdziła, iż w jej ocenie Dyrektor PCPR w Raciborzu wykonał wszystkie możliwe 

do  podjęcia  czynności  związane  ze  znalezieniem  lub  utworzeniem  zawodowej  rodziny 

zastępczej oraz znalezieniem placówki opiekuńczo – wychowawczej dla małoletniego Pawła 

Tomańskiego. Ponadto Komisja badając całość sprawy stwierdziła, iż w sprawie oprócz oceny 

działalności  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu  można 

wywieść wnioski natury ogólnej. Dyrektorzy powiatowych centrów pomocy rodzinie mają 

ograniczone  możliwości  umieszczania  małoletnich  w  placówkach  opiekuńczo 

–  wychowawczych ze względu na ograniczoną liczbę miejsc jakimi dysponują te placówki 

oraz  niemożliwością  umieszczenia  dziecka  w  placówce  z  nakazu.  Dodatkowo  Komisja 

zauważyła,  że  wysokość  wynagrodzenia  jaką  dyrektorzy  pcpr-ów  mogą  zaproponować 

zawodowym  rodzinom  zastępczym  a  zwłaszcza  rodzinom  specjalistycznym  jest 

niewystarczająca.  Zgodnie  z  art.  78  ust.  2  ustawy  z  dnia  12.03.2004r.  oraz  §  12 

rozporządzenia  Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  18.10.2004r.  w  sprawie  rodzin 
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zastępczych  rodzina może otrzymać maksymalne wynagrodzenie w wysokości  2 593,60 zł 

brutto, co jak dowodzi przykład małoletniego Pawła Tomańskiego nie zachęca do zakładania 

zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych. Rodzi się zatem pytanie, skoro powiat 

może zapłacić 6 785,61 zł  lub 4 008,87 zł  za pobyt  dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym  

w Krakowie to dlaczego nie może zapłacić takiej kwoty zawodowej specjalistycznej rodzinie 

specjalistycznej,  która  zajmowała  by się  takimi  trudnymi  przypadkami.  Mając  powyższe  

na uwadze Komisja zawnioskowała, aby Zarząd Powiatu zwrócił się z prośbą do Rzecznika 

Praw Obywatelskich o wnikliwe przeanalizowanie w/w postulatów i  podjęcie  stosownych 

inicjatyw legislacyjnych.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przyjął  ustalenia  Komisji  do  oceny  działań  Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie  w Raciborzu mających na celu  zapewnienie opieki  zastępczej 

małoletniemu  Pawłowi  Tomańskiemu.  Jednocześnie  postanowił  o  utajnieniu  protokołu  

z posiedzenia Komisji w dniu 18.09.2008r. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przypomniał  Dyrektorowi  Powiatowego  Zarządu  Dróg  

w  Raciborzu  o  obowiązku  wznowienia  od  października  b.r.  robót  przy  mechanicznym 

ścinaniu i frezowaniu poboczy dróg powiatowych i wojewódzkich. Ponadto Zarząd podniósł, 

iż  zgodnie  z  ustaleniami  Dyrektor  powinien  przedstawiać  comiesięczną  informację  

o przeprowadzonych pracach związanych ze ścinką poboczy. 

 

Ad. 7

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej  do określenia 

realizacji  Uchwały  Nr  XXII/217/2008  Rady Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26.08.2008r.  

w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  dla  Gminy 

Kuźnia Raciborska w związku z 750 rocznicą fundacji cysterskiej w Rudach, obchodzoną  

w 2008r.

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Promocji, Rozwoju 

i Współpracy Zagranicznej odpowiedzialny za jej realizację.
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Karta  informacyjna  Referatu  Promocji,  Rozwoju  i  Współpracy  Zagranicznej  określająca 

realizację  w/w  Uchwały  stanowi  załącznik  nr  10  do  protokołu  i  znajduje  się  w  teczce  

nr OR. 0047/08.

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXII/219/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.08.2008r.  w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej  z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  dla  Gminy Herby poszkodowanej  

w wyniku przejścia trąby powietrznej nad regionem 15 sierpnia 2008r.

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw Społecznych 

odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  określająca  realizację  w/w  Uchwały  stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08.

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXII/220/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.08.2008r.  w sprawie udzielenia 

pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  dla  Gminy  Ujazd  poszkodowanej  

w wyniku przejścia tornada nad regionem 15 sierpnia 2008r.

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw Społecznych 

odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  określająca  realizację  w/w  Uchwały  stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08.

Protokołowała:

Magdalena Powązka 
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności:

1. Adam Hajduk 

2. Andrzej Chroboczek 

3. Norbert Parys 

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23.09.2008r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23.09.2008r. 

3. Podsumowanie naboru do szkół Powiatu Raciborskiego w roku szkolnym 2008/2009.

4. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  zalecenia  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego dot. pozyskania środków na zwiększenie 

miejsc  w przedszkolach zlokalizowanych na  terenie  Powiatu  Raciborskiego dla  dzieci 

kobiet, które powracają na rynek pracy. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r.

6. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r.

7. Karta informacyjna Referatu Inwestycji  i  Remontów dot. wyrażenia zgody na zapłatę  

za roboty dodatkowe na zadaniu: „Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem  

w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2  w  Raciborzu  przy  ul.  Kardynała  Stefana 

Wyszyńskiego 3”.

8. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  zwiększenia  budżetu  

dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu.

9. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot.  udzielenia odpowiedzi  na pismo 

znak RPO-587424-III/08/AN Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19.08.2008r.  

w sprawie małoletniego Pawła Tomańskiego. 

10. Karta  informacyjna  Referatu  Promocji,  Rozwoju  i  Współpracy  Zagranicznej   

do  określenia  realizacji  Uchwały  Nr  XXII/217/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  26.08.2008r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego  dla  Gminy  Kuźnia  Raciborska  w  związku  z  750  rocznicą  fundacji 

cysterskiej w Rudach, obchodzoną w 2008r.

11. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXII/219/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.08.2008r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Herby poszkodowanej 

w wyniku przejścia trąby powietrznej nad regionem 15 sierpnia 2008r.

12. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXII/220/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.08.2008r. w sprawie udzielenia 
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pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Ujazd poszkodowanej  

w wyniku przejścia tornada nad regionem 15 sierpnia 2008r.
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